
 

 PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 44-54 
 

Tid:  2019-09-12 08:30 – 10:10 

 

 

Plats:  Sands Golfklubb Tornaryd, Bankeryd 

 

Närvarande:  

Beslutande:  Ann-Marie Nilsson, ordförande, Beata Allen, Carina Johansson, 

Kristine Hästmark, Susanne Wahlström, Linda Danielsson, Anna-

Carin Magnusson, Stefan Gustafsson, Anders Wilander, Gert Jonsson, 

Azra Muranovic, fr. 09:00, (tjänstgörande ersättare) 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:  Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Sandra Widheimer 

 

 

§ 44 Inledning 
Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

§ 45 Justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Johansson 

 

 

§ 46 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
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§ 47 Beslut avseende Kommunal utvecklings 

verksamhetsplan och budget 2020 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2020. 

 

att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef i uppdrag att i kommande 

verksamhetsplaner förtydliga informationen om Kommunal utvecklings 

disponibla medel samt utarbeta förslag på en flerårig verksamhetsplan och 

budget. 

 

 

Information 

Ola Götesson, Sandra Widheimer och Yvonne Lindén Andersson informerar 

om Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget för 2020 och visar 

bifogad presentation. Under 2019 har arbete pågått med att utveckla 

Kommunal utvecklings mål- och budgetuppföljningsmodell. 

 

Verksamhetsplanen omfattar hela Kommunal utvecklings verksamhet och 

innehåller övergripande information om verksamheten. De fokusområden 

som PKS och länets kommundirektörer valt att fokusera på beskrivs under 

avsnittet Nuläge och förutsättningar. I verksamhetsplanen för 2020 har 

information om Kommunal utvecklings grunduppdrag lagts till. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om förslaget till 

verksamhetsplan och budget 2020.  
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Yrkanden/förslag på sammanträdet 

Anna-Carin Magnusson föreslår att informationen om Kommunal utvecklings 

disponibla medel förtydligas ytterligare och att uppföljning av de disponibla 

medlen till PKS sker kontinuerligt under verksamhetsåret. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

 
§ 48 Beslut avseende roller och ansvar för Kommunal 

utveckling  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna bifogat förslag om roller och ansvar för Kommunal utveckling,  

 

att avsnittet om utvecklingschefens roll avslutas med meningen; 

Utvecklingschefen arbetar under den politiska ledningen i PKS i samråd med  

kommundirektörerna. 

 

Information 

PKS har tidigare beslutat att utse en arbetsgrupp bestående av KSO Ann-

Marie Nilsson, Linda Danielsson, Carina Johansson och Anna-Carin 

Magnusson samt kommundirektörerna Annika Hedvall, Lennie Johansson, 

KG Bartoll samt utvecklingschef Ola Götesson. Arbetsgruppen utsågs med 

anledning av att framarbeta ett förslag till bl a kommundirektörernas roll och 

ansvar för Kommunal utveckling samt att framarbeta förslag till eventuella 
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ytterligare åtgärder i en gemensam handlingsplan efter den externa 

utvärderingen av Kommunal utveckling.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion rörande förslaget 

Roller och ansvar för Kommunal utveckling. PKS föreslår att avsnittet om 

utvecklingschefens roll justeras så att sista meningen i stycket lyder enligt 

följande; Utvecklingschefen arbetar under den politiska ledningen i PKS i 

samråd med kommundirektörerna. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§ 49 Beslut avseende sammanträdesplan för Kommunal 

utveckling 2020 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att återremittera ärendet till Primärkommunalt samverkansorgans möte den 

17 oktober. 

 

Information 

Ordföranden informerar om att det uppkommit frågetecken kring två av 

tiderna i förslaget och föreslår att frågan återremitteras till nästa möte med 

Primärkommunalt samverkansorgan den 17 oktober. Ett reviderat förslag 

skickas till samtliga ledamöter efter presidiemötet den 2 oktober. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 
§ 50 Dialog rörande Smålands turism 

Information 

Anna-Carin Magnusson och Hans-Göran Johansson har utsetts av PKS att 

företräda länets kommuner rörande översyn av ägardirektivet för Smålands 

turism. Anna-Carin efterfrågar PKS ledamöters synpunkter i frågan. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion kring länets 

kommuners ägardirektiv för Smålands turism på kort och lång sikt. 

 

 

§ 51   Information från utvecklingschefen för Kommunal  

utveckling 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

 

att bifalla förslaget om presidieöverläggningar kring den palliativa vården. 

 

Information 

Ett samarbetsavtal rörande Barnahus i Jönköpings län har tecknats mellan 

Jönköpings läns kommuner, Region Jönköpings län, Åklagarmyndigheten 

och Polismyndigheten. 
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En utredning gjordes 2018 rörande den palliativa vården i Jönköpings län. 

Utredningen har inte klarlagt alla frågor utan några behöver klargöras 

ytterligare. Ola Götesson föreslår att presidieöverläggningar förs kring hur 

den palliativa vården kan förändras och utvecklas. 

 

 

§ 52 Inkomna frågeställningar 

Inga övriga frågeställningar har inkommit 

 

 

§ 53 Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 11 oktober 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att följande ärenden förs upp på dagordningen den 11 oktober 

 Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2020  

 Rapport kring arbetet med den Regionala utvecklingsstrategins 

handlingsplan 

 Emigrantmässan i Utrecht 

 Landsbygdsriksdagen 2020 

 

Information 

Kommunalt forums nästa sammanträde infaller den 11 oktober. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om ärenden att tas upp 

på dagordningen på Kommunalt forums sammanträde den 11 oktober. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 54 Anmälningsärenden RJL 2019/109 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

Justeras datum: 2019-09-22 

 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Carina Johansson 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2019-09-12 har 2019-09-30 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 
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